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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 
Estágio Supervisionado II 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 HORAS 2 aulas VI 2018.2 

 

EMENTA 

           Aperfeiçoamento de habilidades de docência no primeiro ou segundo ano do ensino médio, na 

disciplina de Química.  

 

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

 

Orientar o aluno estagiário de forma a oportunizar a realização de uma experiência docente inovadora, voltada 

para a interdisciplinaridade e a contextualização do ensino de química.  

 

ESPECÍFICOS:  

1. Planejar a ação educativa em todas as etapas;  

2. Exercitar as técnicas e estratégias de ensino, adequando-as ao conteúdo proposto;  

3. Promover a integração teoria/prática; 

4. Favorecer a interdisciplinaridade; 

5. Elaborar diagnóstico da escola e relatório final do estágio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    

1. Apresentação das normas e regulamentos do estágio. 

2. Organização dos formulários de acompanhamento de cada etapa; 

3. Elaboração da proposta de estágio; 

4. Elaboração dos planos de ensino e de aula; 

5. Organização das atividades; 

6. Acompanhamento do aluno; 

7. Visita ao local de estágio para avaliação da ação docente; 

8. Elaboração do relatório final. 
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OBJETIVOS 

GERAL:  

 

Orientar o aluno estagiário de forma a oportunizar a realização de uma experiência docente inovadora, voltada 

para a interdisciplinaridade e a contextualização do ensino de química.  

 

ESPECÍFICOS:  

1. Planejar a ação educativa em todas as etapas;  

2. Exercitar as técnicas e estratégias de ensino, adequando-as ao conteúdo proposto;  

3. Promover a integração teoria/prática; 

4. Favorecer a interdisciplinaridade; 

5. Elaborar diagnóstico da escola e relatório final do estágio. 

 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de recursos tecnológicos para embasamento teórico dos assuntos. 

Leitura de textos para discussões e debates. Análise de filme. Organização e apresentação de seminário em 

grupo.  Pesquisa sobre a realidade local envolvendo a Educação inclusiva. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV 

- Notebook 

- Textos 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do estagiário será em três fases: A primeira será baseada nas atividades anteriores a regência em 

sala de aula: diagnose da escola, elaboração da proposta e planos de aula. A segunda será baseada no 

desenvolvimento do estágio: acompanhamento do orientador e avaliação do professor regente da turma que 

deve acompanhar o estagiário em classe. A terceira fase será após conclusão do estágio por meio do relatório 

final. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 
 

 

PLANO DE CURSO 

 

3 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou . Prática de ensino e estágio 

supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 

 

LIMA, Maria Socorro Lucena.  Reflexões sobre o Estágio/ Prática de Ensino na Formação de Professores. 

Rev. Diálogo Educacional. Curitiba, v. 8, n. 23, p. 195-205, jan./abr. 2008. 

  

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 

                                        

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIANCHI, Ana Cecília et all. Estágio supervisionado: manual de orientação. 4 ed. rev. São Paulo: 

CENGAGE Learning, 2009. 

 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. 

 GARCEZ . Edna Sheron da Costa (et all).  O Estágio Supervisionado em Química: possibilidades de 

vivência e responsabilidade com o exercício da docência. Disponível em: < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37740> 

 

POZO, Juan Ignacio; GÓMEZ CRESPO, Miguel Ángel. A aprendizagem e o ensino de ciências: do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

SÁ, Luciana Passos; QUEIRÓZ, Salete Linhares. Estudo de casos no ensino de química. 2. ed., rev 

Campinas: Átomo, 2010. 

 

   

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37740

